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บทคัดย่อ
สตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองให้สามารถตรวจแยกแยะความผิดปกติในเต้านมได้ การวิจัยกึ่งทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่สตรี อสม.ในพื้นที่ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวจานวน 45 คน ซึ่งคัดเลือกด้วยวิธีการกาหนดสัดส่วนต่อขนาดประชากร
จากแต่ละหมู่บ้านแล้วทาการสุ่มอย่างง่ายจนครบตามจานวน ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ที่ประกอบด้วยวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และกระบวนการ
กลุ่ม มีกิจกรรมตามโปรแกรมการเรียนรู้ 3 ครั้งห่างกันทุก 1 สัปดาห์ ทาการประเมินผลก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองทันที และระยะติดตามผล 2 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
One-way repeated measure ANOVA และ Paired t-test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาเลื่อนระดับผลการเรียนรู้สูงขึ้น และร้อยละ
54.1 มี ผลการเรียนรู้อยู่ ในระดับดี โดยพบว่าก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลมีค่ าเฉลี่ ย
คะแนนความรู้และทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001) ส่วนคะแนนทักษะในระยะ
ติดตามผลนั้นสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001)
จากการจัดโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทัศนคติและทักษะการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่สตรี อสม.ได้จริง จึงควรนาโปรแกรมการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในงานการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ ต่อไป
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ABSTRACT
Most of the female village health volunteers (VHVs) only know the basic skills about how
to perform breast self-examination(BSE) but they are unable to detect abnormal lump in breasts.
The purpose of this quasi-experimental study was to evaluate the effects of capacity building for
BSE. The one-group pretest-posttest design had 45 subjects recruited by stratified sample and
proportional allocation method from female VHVs in Surin province. The intervention procedures
hold on 3 weekends with Participatory Learning (PL). Data were collected by self-administered
questionnaires for knowledge and attitude at before the intervention, at immediately after the
intervention, and at 2-month follow-up, and by checklists for technical skills at before the
intervention and at follow-up period. Descriptive data were presented by percentage, mean
scores and standard deviations. One-way repeated measure ANOVA was performed to assess the
effects on time of knowledge and attitude and paired t-tests to determine technical skills. The
level of significance was less than .05.
Most of the subjects had developed their learning capacity to higher than before the
intervention and more than half of them were at good level. The results revealed that the mean
scores of knowledge and attitude were significantly different in times (p-value<.001) and showed its
sustainability at the follow-up period. For technical skills, the result revealed that at 2-month followup period the mean score was significantly higher than at before the intervention (p-value <.001).
It’s suggested that an application of PL had an overall effect and illustrated sustainability
such as knowledge, attitude and skills in BSE. This study can further initiate capacity building of
female VHVs for other public health services.
Keywords: Breast self-examination / Capacity building for BSE / Participatoryv learning /
Female village health volunteers
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันมะเร็งเต้านมในสตรีกาลังมีอุบัติการณ์
สูงสุ ดทั้ งในโลกและในประเทศไทย จากข้ อมู ลของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติระหว่าง ปี พ.ศ. 2544-2546
พบอัตราอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมในสตรีไทยสูง
มากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ 20.9 ต่ อ แสนประชากร
(Khuhaprema, Srivatanakul, Atlasara, Sriplung,
Wiangnon, & Sumitsawan, 2010) และในพื้ นที่
จังหวัดสุรินทร์เองก็พบอัตราป่วยและอัตราตายที่ มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน ด้วยสถิติการป่วย
การตายที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากปี พ.ศ. 2548 (0.9

ต่อแสนประชากร) เพิ่มเป็น 2.1 ต่อแสนประชากร ใน
ปี พ.ศ. 2552 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์,
2552) จึงถือว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคหนึ่งที่กาลังเป็น
ปัญหาคุกคามภาวะสุขภาพของสตรีไทย และพบว่า
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถาบันมะเร็งแห่งชาตินั้น
มั ก จะเป็ น Stage II และ Stage III มากถึ งร้ อ ยละ
64.7 (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2554) ส่งผลให้มีอัตรา
การรอดชีพต่าและมีการตอบสนองต่อการรักษาที่ไม่ดี
แม้ว่าจะได้รับการรักษาครบทุกวิธีแล้วก็ตาม จึงทาให้
มีผู้ป่วยเป็นจานวนมากที่ต้องได้รับความทุกข์ทรมาน
ทั้งจากโรคและภาวะแทรกซ้อนของวิธีการรักษาด้วย

กันยายน – ธันวาคม 2556 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3

อัตราอุบั ติการณ์ ของโรคที่ เพิ่ มมากขึ้นตามลักษณะ
ความเจริญของบ้านเมืองแบบประเทศอุตสาหกรรม
และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การด าเนิ น วิ ถี ชี วิ ต แบบ
ตะวั น ตก (Tavassoli & Devilee, 2003) ประกอบ
กับสาเหตุการเกิดโรคที่ไม่สามารถระบุได้เป็นที่แน่ชัด
จึ งท าให้ ไม่ สามารถที่ จะด าเนิ นการป้ องกั นโรคได้
อย่างแท้จริง ดังนั้นวิธีค้นหาให้พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่
ในระยะแรกเริ่ ม จึ งถื อ ว่ า เป็ น หลั ก ส าคั ญ ในการ
ควบคุมและการดูแลรักษามะเร็งเต้านม เพื่อให้ได้รับ
การตรวจวินิ จฉัยและรักษาได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ
วิธีการตรวจค้ นหามะเร็งเต้ านมในระยะแรกเริ่มใน
ประเทศที่กาลังพัฒนาดังเช่นประเทศไทยเรานั้น จึงมี
ความเหมาะสมที่จะต้องอาศัยวิธีการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง (Breast Self-Examination: BSE) เป็นเบื้องต้น
ถ้ าหากพบหรื อ สงสั ยมี ความผิ ดปกติ ก็ ต้ อ งรี บ พบ
แพทย์ เพื่ อรั บการตรวจซ้ า (Clinical examination)
แล ะส่ งต่ อเพื่ อท าการถ่ าย ภ าพ รั งสี เต้ าน ม
(Mammogram) ต่ อไป ซึ่ งวิ ธี การตรวจเต้ านมด้ วย
ตนเองนั้นเป็นวิธีที่สามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย ไม่ต้อง
รับรั งสี สามารถท าได้ ด้ วยตนเองแม้ จะอยู่ ในพื้ นที่
ชนบทห่างไกล ประหยัด ไม่ต้องมีการนัดหมายหรือ
เดินทางไปรับการตรวจ และถ้าทาการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้ผู้ตรวจมีความ
ชานาญสามารถลดขนาดของก้อนเนื้อที่จะตรวจพบ
ให้เล็ กลงได้ อั นจะส่งผลดีต่ อการรักษาและลดการ
แพร่กระจายของโรค
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายรณรงค์ให้
สตรีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน แต่จากการสารวจพฤติกรรมสุขภาพหญิงวัย
เจริญพั นธุ์ในปี พ.ศ. 2552 ก็พบว่ามีอัตราการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองเพี ยงร้อยละ 23.6 (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2553) ดังนั้นจึงควรที่จะส่งเสริมให้สตรีเกิด
ความตระหนั กในการดู แลสุ ขภาพตนเอง สามารถ
ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติได้ตั้งแต่ในระยะ
แรกเริ่ มด้ วยวิ ธี การตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง และใน
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ประเทศไทยนั้นมีสตรี อสม.ที่เป็นกาลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนสุ ขภาพภาคประชาชนที่ กระจายอยู่ในทุ ก
พื้นที่ของประเทศไทยประมาณ 550,000 คน (โกมาตร
จึ งเสถี ยรทรั พ ย์ และ ปารณั ฐ สุ ขสุ ทธิ์ , 2550) จึ ง
นั บ ว่ าเป็ น ทรั พ ยากรบุ คคลที่ ส าคั ญ ยิ่ งในการเป็ น
สื่อกลางประสานงานด้ านสุขภาพระหว่างเจ้าหน้ าที่
สาธารณสุ ขและประชาชนในชุ มชน แต่ ในการตรวจ
คัดกรองค้ นหามะเร็งเต้ านมด้ วยวิธีการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองนั้น อสม.ส่วนใหญ่จะมีความรู้ที่พอปฏิบัติ
ได้ ยั งขาดทั ก ษะและความสามารถในการตรวจ
แยกแยะความผิดปกติของก้อนเนื้อในเต้ านม ดั งนั้ น
เพื่ อเป็ นการพั ฒนาศั กยภาพและขยายบทบาทงาน
ด้ านสุ ขภาพให้ กว้ างขวางขึ้ น สอดคล้ อ งกั บสถานการณ์ ปั ญหาทางสุ ขภาพที่ ก าลั งเปลี่ ยนแปลงในยุ ค
ปั จจุ บั น ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะพั ฒ นารู ปแบบการเฝ้ า
ระวังและควบคุมมะเร็งเต้านม โดยการส่งเสริมพัฒนา
ศั กยภาพ อสม.สตรี ให้ สามารถตรวจแยกแยะความ
ผิดปกติในเต้านมได้ เป็นที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดแก่สตรีใน
ชุ มชน และท าการส่ งต่ อได้ เมื่ อสงสั ยพบว่ ามี ความ
ผิดปกติ อันเป็ นการแสดงถึงการมีส่ วนร่วมของภาค
ประชาชนในการช่วยกันดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่สตรีใน
ชุมชนด้วยกันเองอีกวิธีการหนึ่ง
มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆใน
การพัฒนาศักยภาพการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
แต่ยังไม่ มีการเน้นพัฒนาศั กยภาพการตรวจเต้ านม
ด้ ว ยตนเองในด้ านทั ก ษะให้ มี ค วามละเอี ย ดลออ
สามารถตรวจแยกแยะความผิดปกติในเต้านมได้ และ
สืบเนื่องจาก อสม.สตรีเกือบทุกคนจะมี ความรู้และ
เคยผ่านการฝึกอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองมา
บ้ างแล้ ว ร่ ว มกั บ เป็ น ความสนใจของ อสม.เองที่
ต้ องการจะพั ฒ นาศั ก ยภาพการตรวจเต้ า นมด้ วย
ตนเองให้มีความประณีตและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
จึงจัดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning: PL) ซึ่ ง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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ใช้หลักการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และกระบวนการ
กลุ่มในการดาเนินกิจกรรม (กรมสุขภาพจิต, 2546)
กระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ มีความ
มั่นใจ มีทัศนคติที่ดีและมีทักษะดังที่กล่าวมาข้างต้น
ได้รับการพัฒนาพร้อมสรรพสามารถที่จะนาไปใช้ใน
การดู แลสุ ขภาพของตนเองและช่ วยดู แลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพสตรี ในการค้ นหาเฝ้ าระวั งมะเร็ งเต้ านมใน
ชุมชนของตนเองต่อไปได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองแก่สตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
สมมติฐานการวิจัย
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติใน
ระยะติดตามผลไม่ต่ากว่าหลังการทดลอง
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้ งนี้ มี ตั วแปรต้ น คื อโปรแกรม
การพัฒนาศักยภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเองของ
อสม.สตรีที่ใช้กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในการจั ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นรู ป แบบในการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติและทักษะ
อันประกอบด้วยวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 4
ประการและกระบวนการกลุ่ ม (กรมสุ ข ภาพจิ ต ,
2544) ได้ แก่ 1) ประสบการณ์ ด้ วยประสบการณ์
ตรวจเต้านมด้วยตนเองตามพื้นฐานเดิมและที่เรียนรู้
ใหม่ตามหลักวิชาการจากการรับชมวีดิทัศน์ ฟังการ
บรรยายความรู้จากผู้วิจัย การสาธิตการตรวจ ร่วม
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แสดงและชมละคร และจากศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
จากคู่ มือ 2) การสะท้ อนความคิ ดเห็ น โดยการร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุ่มหลังชมหรือร่ว ม
กิจกรรมการแสดงละคร การเล่นเกมส์ ความแตกต่าง
ของการฝึกตรวจจากเต้านมตนเองและจากหุ่นจาลอง
และจากการฝึกได้ปฏิบัติจริงในชุมชน 3) สรุปความ
คิดรวบยอด การนาเสนอผลการอภิปรายในกลุ่มจาก
กิจกรรมต่างๆ การเล่นเกมส์ถามตอบปัญหา การสรุป
ประเด็ นท้ายกิจกรรมและการชี้แนะเป็ นรายบุ คคล
ของผู้วิจัย และ 4) การทดลองหรือนาไปใช้ โดยได้รับ
การฝึ กหั ดตรวจทั้ งในหุ่ นจ าลองและเต้ านมตนเอง
ต้องผ่านการทดสอบตรวจแยกแยะความผิดปกติใน
เต้านมซิลิโคน การสาธิตย้อนกลับเป็นรายบุคคลและ
การฝึกปฏิบัติตรวจเต้านมเพื่อนบ้านสตรีในชุมชน ทา
การวัดผลในส่ วนของตั วแปรตาม ดั ง ต่ อไปนี้ คื อ 1)
ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 2) ทัศนคติต่อมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านม
ด้ วยตนเอง และบทบาท อสม. และ 3) ทั กษะการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย กึ่ งทดลอง
(Quasi-Experimental Research) แบบ One-Group
Pretest-Postest Design เนื่ อ งจากต้ อ งการให้ เกิ ด
ประโยชน์ ต่ อเนื่ องแก่ ประชาชนในพื้ นที่ เอง วั ดผล
ก่ อ นการทดลอง หลั งการทดลองทั น ที แ ละระยะ
ติดตามผล 2 เดือน กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ านในพื้ นที่ ต าบลเชื้ อเพลิ ง
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทาการคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการประมาณค่าตัวอย่างแบบง่าย
สาหรับค่าเฉลี่ยของเลมีโชว์และคณะ (Lemeshow,
et al., 1990) อ้ างถึ งใน พิ ม พ์ พ รรณ ศิ ลปสุ วรรณ
และคณะ (2538) และจากงานวิจั ยที่ ใกล้ เคี ยงของ
ระยับเดือน เรือนคา (2549) ที่ศึกษาผลของโปรแกรม
การเรี ยนรู้ แบบมี ส่ วนร่ วมต่ อความรู้ ทั ศนคติ และ
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ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอาสาสมัคร
สาธารณสุข คานวณได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 37 คน
ทาการเผื่อจานวนกลุ่มตัวอย่างเพื่ อป้องกันการสู ญ
หายร้ อ ยละ 20 ได้ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 45 คน
จากนั้ น จึ งท าการก าหนดสั ดส่ วนกลุ่ มตั วอย่ างต่ อ
ขนาดประชากรจากแต่ละหมู่บ้าน (Stratified sample
and proportional allocation) แล้วทาการคัดเลือก
อสม.สตรี จากแต่ ละหมู่ บ้ านโดยการจั บสลากด้ วย
วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบง่ า ย (Simple random sampling)
จนได้ จ านวนครบตามที่ ก าหนดไว้ มี เกณฑ์ ก าร
คัดเลื อก (Inclusion criteria) ดังต่อไปนี้ คื อ 1) เป็ น
สตรี อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นอายุ
ระหว่าง 18-50 ปี 2) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย
1 ปี 3) อ่านเขียนภาษาไทยได้ และ 4) สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการวิ จั ย มี เกณฑ์ การคั ดออก (Exclusion
criteria) ดังต่อไปนี้คือ 1) มีความผิดปกติด้านระบบ
ประสาทส่วนปลาย 2) มีความพิการทุพพลภาพทาง
ร่างกายหรือจิตใจ 3) มีปั ญหาด้านสุ ขภาพ เข้าร่วม
วิจัยไม่ได้ และ 4) ยอมรับตนเองว่าไม่สามารถทางาน
ประณีตได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านความรู้
ทัศนคติ และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตาม
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ แผนการ
สอน ภาพพลิก บัตรคา บทละครสถานการณ์จาลอง
วีดิทัศน์ หุ่นจาลองเต้านมแบบครึ่งตัว หุ่นจาลองเต้า
นมซิ ลิ โคน และคู่ มื อ ศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง ที่ ผู้ วิ จั ย
พัฒนาขึ้น
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
ประกอบด้วย
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2.1 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บข้อมู ลทั่ วไป
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการอบรมและ
ประสบการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
2.2 แบบประเมิ นด้ านความรู้ ที่ ผู้ วิ จั ย
พั ฒ นาขึ้ น จากการค้ น คว้ าจากต าราและทบทวน
วรรณกรรม จานวน 20 ข้อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกายวิภาค
ของเต้ านม โรคของเต้ านม มะเร็งเต้ านม การตรวจ
เต้ านมด้ วยตนเอง และการให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา
ในทางปฏิ บั ติ ลั ก ษณะค าตอบแบบเลื อ กตอบ 4
ตัวเลือก ตอบถูกเท่ากับ 1 คะแนน ตอบผิดเท่ากับ 0
คะแนน ทั้งหมดมีค่าคะแนนระหว่าง 0-20 คะแนน
2.3 แบบประเมิ นด้านทั ศนคติ ที่ผู้ วิจั ย
พั ฒ นาขึ้ น จากการค้ น คว้ าจากต าราและทบทวน
วรรณกรรม จานวน 14 ข้อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็ง
เต้านม วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และบทบาท
ของ อสม. ลักษณะคาตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ
ตามแบบ Likert’s scale เริ่มตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งเท่ ากั บ 1 คะแนน ไม่ เห็ นด้ วยเท่ ากับ 2 คะแนน
ไม่แน่ใจเท่ากับ 3 คะแนน เห็นด้วยเท่ากับ 4 คะแนน
และเห็นด้วยอย่างยิ่งเท่ากับ 5 คะแนน ทั้งหมดมีค่า
คะแนนระหว่าง 14-70 คะแนน
2.4 แบบประเมิ น ด้ า นทั ก ษะที่ ผู้ วิ จั ย
พัฒนาปรับปรุงจากแบบตรวจสอบการตรวจเต้านม
ด้ วยตนเองของส านั กส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุ ข จ านวน 24 ข้ อ มี เนื้ อ หา
เกี่ ย วกั บ การดู แ ละการคล าเพื่ อ ให้ ท ราบถึ งการ
เปลี่ ยนแปลง ลั กษณะแบบ Checklist สั งเกตการ
ปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ ไม่ปฏิบัติเท่ากับ 0 คะแนน ปฏิบัติ
ไม่ ถู ก ต้ อ งเท่ ากั บ 1 คะแนน และปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง
เท่ากับ 2 คะแนน ทั้งหมดมีค่าคะแนนระหว่าง 0-48
คะแนน
2.5 การประเมินผลศักยภาพการเรียนรู้
โดยให้น้าหนักคะแนนด้านทักษะร้อยละ 60.0 ด้าน
ความรู้ร้อยละ 30.0 และด้านการมีส่วนร่วมร้อยละ
10.0 เพื่อนามาจัดอันดับผลการพัฒนาศักยภาพการ
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เรียนรู้ และทาการจัดระดับคะแนนดังนี้ ร้อยละ 80.0
ขึ้นไปเป็นระดับดี ร้อยละ 60.0-79.9 เป็นระดับปาน
กลาง และร้อยละ 0.0-59.9 เป็นระดับต่า
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา
(Content Validity) ผู้ วิจัยได้ น าเครื่องมื อที่ จะใช้ใน
การทดลองและที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ทาการตรวจสอบในด้าน
โครงสร้าง ความครอบคลุมเนื้อหา ความถูกต้องและ
เหมาะสมของภาษา
2. การหาค่ าความเที่ ยง (Reliability) ด้ วย
การน าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง ตาม
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนาแล้วไปทดสอบกับ อสม.สตรีใน
ตาบลข้างเคียงจานวน 20 ราย ค านวณหาค่าความ
เที่ ยงด้ วยสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) พบว่ าแบบสอบถามความรู้
แบบสอบถามทัศนคติ และแบบวัดทักษะมีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ .52, .66 และ .84 ตามลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ท าการวิ จั ยในพื้ นที่ ต าบล
เชื้ อเพลิ ง อาเภอปราสาท จั งหวัดสุ ริ นทร์ ระหว่าง
เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 หลังจาก
ได้รับการอนุ ญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมของ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ตาม
เอกสารรั บ รองเลขที่ MUPH 2011-141 และได้ รั บ
การอนุ ญ าตด าเนิ น โครงการวิ จั ยจากสาธารณสุ ข
อาเภอปราสาท และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเชื้อเพลิง จึงนัดประชุม อสม.สตรีจาก
ทุกหมู่บ้านเพื่อทาการชี้แจงวัตถุประสงค์และลักษณะ
การดาเนินการโครงการวิจัย แล้วทาการคัดเลือกกลุ่ม
ตั วอย่ างตามวิ ธี การจนได้ กลุ่ มตั วอย่ างครบตามที่
คานวนไว้ ผู้ช่วยวิจัยท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ การ
ดาเนินงานวิจัยและรายละเอียดการพิทักษ์สิทธิ์แก่ผู้ที่
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สมั ค รใจเข้ าร่ ว มโครงการแล้ วให้ ล งนามเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรในเอกสารยินยอมตน หลังจากนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างจะได้รับการประเมินผลก่อนการทดลองด้วย
แบบสอบถามชนิดตอบเองด้านข้อมูลทั่วไป ความรู้
และทัศนคติจากผู้ช่วยวิจัย ส่วนผู้วิจัยทาการประเมิน
ด้านทักษะด้วยแบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติ ต่อจาก
นั้นจึงเริ่มดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการวิจัย ซึ่ง
จัดขึ้น 3 ครั้งๆ ละประมาณ 3 ชั่วโมง ห่ างกั นทุ ก 1
สัปดาห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สั ปดาห์ ที่ 1 เน้ นการสร้ างองค์ ความรู้ และ
เสริ มสร้างทั ศนคติ ด้ วยกิ จกรรมดั งต่ อไปนี้ คื อ 1)
การสร้างประสบการณ์ ผู้ วิจัยเปิดประเด็นเกี่ ยวกั บ
มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สุ่มให้
ออกมาสาธิตการตรวจ เต้านมตามประสบการณ์เดิม
การชมวีดิทัศน์ การบรรยายให้ความรู้ตามแผนการ
สอน และจ่ายคู่มือความรู้เพื่อให้ทาการศึกษาต่อด้วย
ตนเองที่บ้าน 2) การทดลองปฏิบัติ การเล่นเกมส์ถาม
ตอบปั ญ หา แสดงบทบาทเป็ นผู้ ให้ ค าปรึ กษาด้ าน
สุ ข ภาพในชุ ม ชน การแสดงและชมละครตาม
สถานการณ์จาลอง สะท้อนความสาคัญของการตรวจ
เต้ านมด้ ว ยตนเองและบทบาทของ อสม. 3) การ
สะท้อนความคิดเห็น โดยแบ่งกลุ่มแล้วอภิปรายแสดง
ความคิ ด เห็ น ในกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมต่ างๆ เช่ น
ความแตกต่างของวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองตาม
ประสบการณ์ เดิ มและจากการได้ ชมวี ดิ ทั ศน์ การ
แสดงความคิ ดเห็ นหลั งการชมละครและเล่ นเกมส์
และ 4) การสร้างความคิดรวบยอด โดยการนาเสนอ
ผลการประชุ มแสดงความคิ ดเห็ น หลั งการด าเนิ น
กิจกรรมต่ างๆ และผู้ วิจั ยสรุ ปประเด็ นในตอนท้ าย
ของแต่ละกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 2 เน้นการพัฒนาทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ 1) การ
สร้ างประสบการณ์ โดยการชมวี ดิ ทั ศน์ ก่ อนเข้ าสู่
บทเรี ย น ผู้ วิ จั ย สาธิ ต การตรวจเต้ า นม บรรยาย
มารยาทและแนวทางปฏิบัติการดูแลเมื่อสงสัยตรวจ
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พบความผิดปกติ 2) การทดลองปฏิบัติ ด้วยการฝึก
ตรวจเต้ านมด้ ว ยตนเองและสาธิ ต ย้ อ นกลั บ เป็ น
รายบุ คคลด้ วยหุ่ นจ าลองเต้ านม และให้ ท าการฝึ ก
ปฏิบัติตรวจเต้านมแก่เพื่อนบ้านสตรีคนละ 5 ราย 3)
การสะท้อนความคิดเห็นโดยการประชุมกลุ่มอภิปราย
แสดงความคิดเห็นผลจากการฝึกลองตรวจเต้านมจริง
ของตนเองและการสาธิ ต ย้ อ นกลั บ การตรวจด้ วย
หุ่นจาลองเต้านม และ 4) การสร้างความคิดรวบยอด
โดยนาเสนอผลการประชุมกลุ่มถึงความแตกต่างจาก
การฝึกปฏิบัติ ปัญหาที่พบ และผลจากการชี้แนะเป็น
รายบุคคลเมื่อทาการสาธิตย้อนกลับ
สัปดาห์ที่ 3 เน้นการพัฒนาทักษะการตรวจ
เต้ านมด้ วยตนเอง ด้ วยกิ จกรรมดั งต่ อไปนี้ คื อ 1.)
การสร้างประสบการณ์ โดยการชมวีดิทั ศน์ 2.) การ
สะท้ อนความคิ ดเห็ น โดยประชุ มกลุ่ ม แสดงความ
คิดเห็นปัญหาและผลการปฏิบัติจริงในชุมชนของแต่
ละคน 3.) การทดลองปฏิ บั ติ โดยต้ อ งผ่ า นการ
ทดสอบฝึกทักษะการตรวจแยกแยะสิ่งแปลกปลอมใน
หุ่นเต้านมซิลิโคนได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ การทดสอบ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 4.) การสร้างความคิดรวบยอด
โดยให้ตัวแทนรายงานผลการฝึกปฏิบัติในชุมชน และ
การทีผ่ ู้วิจัยทาการเฉลยผลการทดสอบที่ถูกต้อง เน้นย้า
เทคนิควิธีการตรวจ สาธิตย้อนกลับให้กับผู้ที่ยังมีข้อ
สงสั ย และสรุ ป ประเด็ น ในตอนท้ า ยของแต่ ล ะ
กิจกรรม
หลังเสร็จสิ้ นการจัดกิ จกรรมตามโปรแกรม
การเรียนรู้ดังกล่าว จึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูลหลัง
การทดลองทันที ด้วยแบบประเมินด้านความรู้และ
ด้านทัศนคติ
สัปดาห์ที่ 11 (ระยะติดตามผล 2 เดือน)
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลด้านความรู้และ
ทัศนคติโดยผู้ช่วยวิจัย ส่วนการประเมินผลด้านทักษะ
นั้น ผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินด้วยแบบบันทึกสังเกตการ
ปฏิบัติแต่เพียงผู้เดียว
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าสูง-ต่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้า
( One-way repeated measure ANOVA) แ ล ะ
Paired t-test โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
.05
ผลการศึกษา
ในการวั ด ผลก่ อ นการทดลองนั้ น มี ก ลุ่ ม
ตัวอย่างร่วมโครงการวิจัยในครั้งแรกทั้งสิ้น 45 ราย มี
ผู้มาร่วมกิ จกรรมในครั้งที่ 2 จานวน 43 ราย ได้ รับ
กิจกรรมตามโปรแกรมการทดลองและทาการวัดผลใน
ระยะหลั งการทดลองทั นที จ านวน 40 ราย และใน
การวัดผลครั้งสุดท้ายระยะติดตามผลมีจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างคงเหลือจานวน 37 ราย จึงใช้ข้อมูลที่มีความ
ครบถ้ วนสมบู รณ์ ในวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ซึ่ งสรุ ปผลได้
ดังนีค้ ือ
ข้อมู ลทั่ วไป กลุ่ มตั วอย่ างส่วนใหญ่ เป็ นวั ย
ผู้ใหญ่ตอนต้นและตอนปลาย ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรสคู่ ประมาณ 3 ใน 4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ประมาณเกื อบครึ่งหนึ่ งจบการศึ กษาระดั บประถม
ศึ ก ษา มี จ านวนเกิ น ครึ่ งหนึ่ งที่ มี รายได้ ค รั วเรื อ น
5,000-10,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีจานวนคนใน
ครอบครัวที่พึ่งพิงรายได้ 1-2 คน
ประวัติข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ไม่
เคยมีประวัติความผิดปกติในเต้านมมาก่อน และไม่มี
ประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมหรือมีก้อนใน
เต้านม มากกว่า 1 ใน 3 เริ่มมีประจาเดือนครั้งแรก
เมื่ออายุ 12 ปี และในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ยั งเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระจ าเดื อ นอยู่ เกื อ บครึ่ งหนึ่ ง ใช้ วิ ธี
คุมกาเนิ ดด้ วยยาเม็ ดหรือยาฉี ด มี ผู้ นิยมคุ มกาเนิ ด
ด้วยวิธีรับประทานยาเม็ดประมาณ 1 ใน 3 โดยเฉลี่ย
มีระยะเวลาที่ใช้ยาคุ มกาเนิดนานประมาณ 6.44 ปี
ประมาณ 3 ใน 4 เป็ นผู้ ที่ คลอดบุ ตรคนแรกในช่ วง
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อายุ 18-30 ปี เกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่มีบุตร จานวน 2
คน มารดาทุ ก คนล้ ว นเลี้ ย งลู ก ด้ วยนมแม่ และมี
ประมาณครึ่งหนึ่งที่สามารถเลี้ยงด้วยนมแม่ได้นาน 712 เดื อน กลุ่ มตั วอย่ างประมาณ 4 ใน 5 เคยได้ รับ
การฝึกอบรมตรวจเต้านมด้วยตนเองจากเจ้าหน้ าที่
สาธารณสุข มีผู้เคยตรวจเต้านมตนเองร้อยละ 91.9
และยังไม่เคยทาการตรวจให้ผู้อื่น ร้อยละ 73.0
ระดั บ คะแนนด้ านความรู้ ทั ศ นคติ และ
ทักษะของกลุ่มตั วอย่างก่อนการทดลอง หลั งการ
ทดลองทันทีและระยะติดตามผล (ตารางที่ 1)
ความรู้ หลั งการทดลองเกื อบทุ กคนมี การ
เลื่ อนระดั บความรู้ สู งขึ้ นมากกว่ าก่ อนการทดลอง
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(ร้ อ ยละ 94.6) และยั ง คงระดั บ อยู่ จ นถึ ง ระยะ
ติดตามผล (ร้อยละ 89.2)
ทัศนคติ หลังการทดลองและระยะติดตามผล
ทุ กคนมี การเลื่ อนระดั บคะแนนทั ศนคติ สู งขึ้ นกว่ า
ก่ อนการทดลอง (ร้ อยละ 100.0) และไม่ มี ผู้ ใดที่ มี
คะแนนทั ศ นคติ ในระดั บ ต่ าเลยตลอดระยะเวลา
การประเมินผล
ทักษะ ก่อนการทดลองเกือบทุกคนมีคะแนน
อยู่ในระดับต่า(ร้อยละ 97.3) ในระยะติดตามผลมีการ
เลื่อนระดับคะแนนขึ้นไปอยู่ในระดับดีและปานกลาง
เกือบทุกคน (ร้อยละ 94.6)

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลระดับคะแนนความรู้ ทัศนคติ และทักษะของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
ทันที และระยะติดตามผล (n=37)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลองทันที
ระยะติดตามผล
ตัวแปร
คน (ร้อยละ)
คน (ร้อยละ)
คน (ร้อยละ)
ความรู้
- ดี
5 (13.6)
16 (43.2)
17 (46.0)
- ปานกลาง
16 (43.2)
19 (51.4)
16 (43.2)
- ต่า
16 (43.2)
2 (5.4)
4 (10.8)
MeanSD
12.242.58
14.762.39
15.142.51
ทัศนคติ
- ดี
18 (48.6)
29 (78.4)
27 (73.0)
- ปานกลาง
19 (51.4)
8 (21.6)
10 (27.0)
- ต่า
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
MeanSD
55.515.08
58.625.17
58.894.79
ทักษะ
- ดี
0 (0.0)
22 (59.5)
- ปานกลาง
1 (2.7)
13 (35.1)
- ต่า
36 (97.3)
2 (5.4)
MeanSD
17.975.70
38.576.85
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ
และทักษะของกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลองทันที และระยะติดตาม (ตารางที่ 2)
ด้านความรู้ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและในระยะ
ติดตามผลแตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (F
test = 29.76, p-value <.001) พบว่าหลังการทดลอง
มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย สู งกว่ าก่ อ นการทดลองอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value <.001) ในระยะติดตาม
ผลก็มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value <.001) ด้ ว ยเช่ น กั น
และยังพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยในระยะติดตามผลไม่ต่า
กว่าหลังการทดลอง (p-value = .271)
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ด้านทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทัศนคติก่อนการทดลอง หลังการทดลองและในระยะ
ติดตามผลแตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (F
test = 10.34, p-value <.001) พบว่ ามี ค่ า คะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value =.001) ในระยะติดตาม
ผลมีค่ าคะแนนเฉลี่ ยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value <.001) ด้ ว ยเช่ น กั น
และยังพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยในระยะติดตามผลไม่ต่า
กว่าหลังการทดลอง (p-value = .751)
ด้านทักษะ ในระยะติดตามผลกลุ่มตัวอย่าง
มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ (p-value <.001)

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ และทักษะของกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลองทันที และระยะติดตาม (n=37)
ตัวแปร

ความรู้(a)

ทัศนคติ(a)

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

12.24
14.76

2.58
2.39

t
X
5.74*** 55.51
58.62

ก่อนการทดลอง
ระยะติดตามผล

12.24
15.14

2.58
2.51

6.60*** 55.51
58.89

X

S.D.

S.D

5.08
5.17
5.08
4.80

ทักษะ(b)
t
3.46**
4.68***

X

17.97
38.57

t

S.D

5.70
6.85

16.15***

หลังการทดลอง 14.76
2.39 1.12 58.62 5.17
0.32
ระยะติดตามผล 15.14
2.51
58.89 4.80
***
F = 29.76, df = 2, 72
F = 10.34, df = 2, 72***
a
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One-way repeated measure ANOVA , bทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Paired t-test
**
p-value <.01, *** p-value < .001
ผลการเรี ยนรู้โดยรวมของกลุ่ มตั วอย่ างก่ อนการ
ทดลองและระยะติดตามผล (ตารางที่ 3)
ก่อนการทดลอง ส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้อยู่
ในระดับต่า (ร้อยละ 83.8) และไม่มีผู้ใดมีผลการเรียน
รู้อยู่ ในระดั บดี หลั งจากได้ รับโปรแกรมการเรียนรู้

แล้ วท าการประเมิ นผลในระยะติ ดตามผล 2 เดื อน
ต่ อมา พบว่ ามากกว่ าครึ่ งหนึ่ งมี การพั ฒ นาผลการ
เรียนรู้ขึ้นมาอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 54.1) และเกือบ
ครึ่งหนึ่งมีการพัฒนาผลการเรียนรู้มาอยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 43.2) ดังตารางที่ 3 และเมื่อพิจารณา
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เป็นรายบุคคลก็พบว่ามีจานวนผู้ที่มีผลการเรียนรู้และ
มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลาดับ หรือเป็นผู้ที่มีผลการ
เรียนดีและยังคงระดับคะแนนได้สม่าเสมอนั้น มีอยู่
ประมาณ 1 ใน 4 ของกลุ่ มตั วอย่ าง ซึ่ งกลุ่ มบุ คคล
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เหล่ านี้ เป็ นผู้ ที่ สามารถจะพั ฒ นาเป็ นแกนน าหรื อ
วิทยากรครู ข ในการถ่ายทอดความรู้และทักษะการ
ตรวจเต้ านมด้ วยตนเองแก่ อสม.อื่ นที่ ไม่ ได้ เข้าร่วม
โครงการวิจัยหรือแก่สตรีอื่นในชุมชนต่อไปได้

ตารางที่ 3 แสดงผลการเรียนรู้โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนการทดลองและระยะติดตามผล (n=37)
ระดับผลการเรียนรู้
จานวน
ร้อยละ
ก่อนการทดลอง
ดี
0
0.0
ปานกลาง
6
16.2
ต่า
31
83.8
MeanSD
50.838.86
ระยะติดตามผล
ดี
20
54.1
ปานกลาง
16
43.2
ต่า
1
2.7
MeanSD
80.919.54
การอภิปรายผล
1. ด้ านความรู้ หลั งการทดลองกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการยกระดับคะแนนความรู้ที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากเดิมในระดับต่าและปานกลางไปอยู่ในระดับ
ดีและปานกลาง และยังคงอยู่ในระดับดังกล่าวจนถึง
ระยะติดตามผล แสดงถึงผลของโปรแกรมการเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านความรู้แก่กลุ่มตัวอย่าง
ได้ ด้วยวิธีการบรรยาย การศึกษาด้วยตนเองจากคู่มือ
การชมวีดิทัศน์ ชมการสาธิต การเล่นเกมส์และการ
สรุปประเด็นส าคัญ เหล่านี้จะช่วยท าให้ เกิดการจ า
เกิดความเข้าใจที่ถูกเน้นย้าด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ที่
จัดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของระยับเดือน เรือนคา
(2549) ที่ ศึ กษาผลของโปรแกรมการเรี ยนรู้ แบบมี
ส่วนร่วมต่อความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อสตรี
อสม.แล้วมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สูงกว่าก่อน
การทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

2. ด้ า นทั ศนคติ หลั ง การทดลองกลุ่ ม
ตัวอย่างมีการยกระดับคะแนนทัศนคติไปอยู่ในกลุ่มดี
เป็ นส่วนใหญ่ และยังคงมีความต่อเนื่ องอยู่ ในระยะ
ติดตามผล 2 เดือนนั้น เป็นผลจากการจัดโปรแกรม
การเรียนรู้แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีทัศนคติที่
ดีเพิ่มขึ้น ด้วยวิธีการสาธิตและให้สาธิตย้อนกลับ การ
ชี้แนะเป็นรายบุคคลจะช่วยสร้างความมั่นใจ การชม
ละครและการได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
จะช่วยทาให้เกิดเจตคติที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ระยับเดือน เรือนคา (2549) ทีศ่ ึกษาผลของโปรแกรม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อทัศนคติการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองในสตรี อสม. แล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ทั ศ นคติ สู งกว่ าก่ อ นการทดลองและสู งกว่ ากลุ่ ม
เปรียบเทียบ เช่นเดียวกับงานวิจัยของวิมล คาสวัสดิ์
(2535) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับแรง
สนั บสนุ นทางสั งคมจากแม่ บ้ านอาสาสมั ครในการ
ตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเอง พบว่ ากลุ่ ม สตรี ที่ ได้ รั บ

กันยายน – ธันวาคม 2556 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3

กิจกรรมตามโปรแกรมนั้นมีทัศนคติที่ดีกว่าก่อนการ
ทดลองและมีความต่อเนื่องนานถึงเดือนที่ 4
3. ด้านทักษะ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีคะแนนทักษะในระดับต่า แต่หลังจากผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู้ ตามโปรแกรมแล้ วพบว่ ามี การ
เลื่อนระดับคะแนนทักษะมาอยู่ในระดับดีและปานกลาง
เกื อบทุ กคน แสดงถึ งผลของการจั ดโปรแกรมการ
เรียนรู้ที่ สามารถพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองให้ ดี ขึ้ นได้ จากบทเรี ยนที่ เน้ นการฝึ กทั กษะ
โดยการสาธิ ตแล้ วให้ สาธิ ตย้ อนกลั บและได้ รับการ
ชี้แนะเป็ นรายบุ คคล การทดสอบตรวจแยกแยะสิ่ ง
แปลกปลอมในเต้านมซิลิโคน และการได้ฝึ กปฏิบั ติ
จริงโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่เพื่อนบ้านสตรี
ในชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของระยั บ เดื อ น
เรือนคา (2549) ที่ มีกิจกรรมการสอนสาธิต การฝึ ก
ตรวจและการตรวจเต้ านมตนเองเป็ นรายบุ คคลใน
สตรี อสม.ส่ งผลให้ มี ทั ก ษะการตรวจดี ก ว่ า กลุ่ ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และงานวิจัย
ของสุภาภรณ์ มหาวรรณ์ (2544) ที่ ได้สอนบรรยาย
ความรู้ ฉายวีดิทัศน์ ชมการสาธิตด้วยหุ่นจาลองเต้า
นมและสาธิตย้อนกลับ แล้วพบว่ามีคะแนนการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่า
กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ด้ ว ย
เช่นกัน การทดลองของฮอลล์และคณะ (Hall, Adams,
Stein, Stephenson, Goldstein, & Pennypacker,
1980) ก็พบว่าการฝึกตรวจหุ่นเต้านมซิลิโคนมีผลช่วย
เพิ่มความสามารถในการแยกแยะถูกต้องเพิ่มขึ้นและ
เพิ่มความมั่นใจในทักษะการตรวจเพิ่มขึ้นด้วย
ผลจากทาการฝึกพัฒนาทักษะโดยการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองให้แก่เพื่อนบ้านสตรีในชุมชนรายละ
5 คนนั้น ผลตรวจสงสัยว่ามีความผิดปกติในเต้านม
จานวน 16 ราย และบุคคลเหล่านี้ได้รับการตรวจซ้า
โดยผู้ วิ จั ยแล้ วพบว่ ามี ความผิ ดปกติ จานวน 1 ราย
แต่ เป็ นรอยโรคเก่ าที่ เกิ ดจากการผ่ าตั ด ส่ วนอี ก 1
รายติ ดตามไม่ ได้ เนื่ องจากมี การย้ ายออกจากพื้ นที่
คิดเป็นอัตราผลบวกลวงร้อยละ 7.6

วารสารพยาบาลสาธารณสุข
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ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
1. รูปแบบแนวทางในการพั ฒนาศั กยภาพ
สตรี อสม.ในการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองให้ สามารถ
ตรวจแยกแยะความผิ ด ปกติ ในเต้ า นมได้ โดยใช้
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับอสม.ในงานส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ ได้
2. การพัฒนาบทบาทพยาบาลสาธารณสุข
ในการขยายผลการให้ บริ การตรวจคั ดกรองค้ นหา
มะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเป้าหมายโดยการฝึกหัดให้
บุคลากรในชุมชนเป็ นผู้มี บทบาทและมี ส่ วนร่วมใน
การดู แ ลส่ งเสริ ม สุ ขภาพและให้ บ ริ การได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ด้านการบริการ
1. อสม.สตรี เป็ น กลุ่ มเป้ าหมายที่ มี ความ
เหมาะสมและมีศักยภาพในการฝึกหัดให้เกิดทักษะใน
งานดูแลสุขภาพหรือสาธารณประโยชน์ที่ต้องการใช้
ความเสียสละและละเอียดอ่อน
2. ควรมีการจัดให้มีสิ่ งกระตุ้นในระยะหลัง
จากจบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยให้
เกิ ด ความตื่ น ตั ว และคงความยั่ งยื น ของความรู้
ทัศนคติและทักษะได้ยาวนานต่อไปอีก
3. ในการฝึกปฏิบั ติให้ เกิ ดทักษะการตรวจ
เต้ านมด้ วยตนเองนั้ น ควรเน้ นที่ เทคนิ คการตรวจ
มากกว่าการดูจากภายนอก เพื่อประสิทธิผลของการ
ตรวจมากกว่ าการสั งเกตความเปลี่ ย นแปลงจาก
ภายนอก
ด้านการวิจัย
1. การน าโปรแกรมการเรียนรู้แบบมี ส่ วน
ร่วมเป็นรูปแบบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่กลุ่มแกนนาสตรีหรือกลุ่ม
แม่บ้านอื่น เป็นต้น
2. รูปแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ที่ จะ
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการยกระดับการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้นในด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
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3. การพั ฒ นาผู้ ที่ มี ผ ลการเรี ย นรู้ ดี เป็ น
วิทยากรหรือครู ข เพื่อการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
แก่ อสม.อื่นหรือประชาชนทั่วไปต่อไปได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องอีก
ระยะประมาณ 6 เดือน เพื่อติดตามความยั่งยืนของผล
การเรียนรู้
2. การคานึงถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการสูญ
หายของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เป็ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหรือ
เป็นกลุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างในโรงงาน
3. การติดตามตรวจผู้ที่มีผลตรวจปกติซ้าทุก
ราย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบอัตราผลลบลวง
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